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Abstract  

The purpose of the essay has been, to some extent, to show on any deficiencies in the law 

against sexual services as well as to stress the importance of having a continued debate and 

discussion about prostitution and to define what is needed in order to meet the original 

expectations of the law.  

The conclusion that the law against sexual services does not meet the expectations has been 

based on the outcome of the analysis made in this essay. The reason why the Swedish law 

against selling sexual services does not work is based on four areas; lack of resources within 

the police force, too few convictions against sex buyers, preventional social actions and 

political legitimacy.  The essay refers to different point of views of the prostitution issue as well 

as different research studies, articles and public debates.  

The method which this essay has been based on is a case study of the implementation of the 

Swedish law against selling sexual services as well as an evaluation analysis.   
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Introduktion   

Sexköpslagen är beteckningen på den svenska lag som finns under 6 kap 11§ i Brottsbalken. Lagen 

förbjuder köp av sexuella tjänster och innebär att det är straffbelagt att köpa sexuella tjänster, men inte 

att sälja dem. Den ursprungliga sexköpslagen antogs av riksdagen den 29 maj 1998, och löd "Den som 

mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med 

straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. Den upphörde att gälla 1 april 2005 genom att bestämmelsen 

överfördes till brottsbalken.   

Jag har valt att fördjupa mig i frågan om den svenska sexköpslagen som implementerades 1999 

eftersom frågan om hur man skall hantera frågan om prostitution ständigt är aktuell. Intentionen med 

uppsatsen är att ta reda i den mån det går vilken genomslagskraft lagen har haft i Sverige. 

(Regeringskansliet, 2014c).  

Sexköpslagen, i sin nuvarande utformning, har funnits i Sverige i nästan 18 år. Sedan lagen trädde i 

kraft har åsikterna och reaktionerna varit många och väldigt varierande om huruvida den bör finnas 

eller inte och om dess relevans är befogad eller inte. Vissa anser att lagen har varit bra, och andra 

anser att den har varit mindre bra och i vissa fall anser man att den kanske till och med bidragit till att 

försvåra situationen, både för de redan utsatta sexsäljarna som inte är frivilligt prostituerade, såväl som 

för de som säljer sex av fri vilja. Syftet med lagen var att reducera antalet sexköpare och att minska 

efterfrågan hos antalet sexköpare. Man ansåg att sexköparna bidrog till att upprätthålla prostitutionen 

och att efterfrågan motiverade till rekrytering av nya sexsäljare. Syftet med lagen var även att den 

skulle ha en avskräckande effekt på sexköparna och göra det mer obekvämt för köparna att genomföra 

sexköpen (SOU 2010:49). Som tidigare nämnts råder det skilda meningar om ifall lagen faktiskt har 

hjälpt eller stjälpt när det kommer till minskningen av antalet sexköp. Prostitution är ett väl debatterat 

ämne som fortfarande förtjänar att diskuteras och som bör lyftas upp ännu mer. Denna uppsats 

kommer diskutera utifrån perspektivet att lagen möjligtvis inte har fått det genomslag som man tänkte 

sig att den skulle generera från och med 1999 och framåt.  

 Enligt diverse olika mätningar och undersökningar genomförda av bland annat RFSU och 

Regeringen, så indikeras att köp och försäljning av sex endast har gått ner ett fåtal procent från 13,6 % 

till 8 % (DN.se). Detta väcker frågan – Varför har inte sexköpslagen fått det utfall man önskat?   
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Problemformulering   

Prostitution har länge betraktats som ett av världens äldsta yrken och är således inget nytt. Sverige 

valde under 1990-talet att försöka göra något åt det man ansåg vara ett samhällsproblem, nämligen 

prostitutionen. Man beslutade att införa en ny sexköpslag som skulle minska prostitutionen i Sverige. 

Har implementationen gällande den svenska sexköpslagen som antogs 1999 gjort att prostitutionen har 

minskat?  

  

Syfte och frågeställningar   

Det primära syftet med uppsatsen är att analysera lagen och försöka ta reda på om implementeringen 

av sexköpslagen lyckats uppnå en större minskning av antalet sexköp sedan lagen trädde i kraft. För 

att kunna ta reda på om implementationen utav sexköpslagen har nått önskat utfall så valde jag att utgå 

ifrån frågorna nedanför.  

1. Vilka orsaker kan finnas som påverkat det önskade genomslaget negativt?   

2. Vilka åtgärder behövs för att stärka genomslaget av lagen?   

Eftersom det valda ämnet för uppsatsen är relativt komplext i sig självt är det troligt att ett entydigt 

svar inte kan ges på frågan.  
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Tidigare forskning  

Synden ideologiserad. Modern svensk prostitutionspolicy som identitets-och trygghetsskapare av 

Petra Östergren.  

Petra Östergren skrev denna Magisteruppsats år 2003 vid Stockholms Universitet inom 

socialantropologiska Institutionen (Östergren, s.2). I undersökningen så undersöker Östergren varför 

policymakare var så stolta över en ny lagstiftning, när sexsäljarna Petra pratade med uppfattade lagen 

som hämmande. Syftet med uppsatsen var att analysera de paradoxer som kan återfinnas inom den 

svenska prostitutionspolicyn. Östergren menar att man kan analysera en policy på flera olika sätt, men 

väljer att definiera policy utifrån två perspektiv. Det första är att policyn uppfattas som ett redskap där 

man med hjälp av belöningar eller sanktioner kan styra befolkningen ovanifrån. Det andra perspektivet 

är att policyn är ett tekniskt, rationellt och handlingsorienterat instrument, som beslutsfattare använder 

för att förändra samhället (Östergren, s.11). Östergren hävdar att policyn som lagen är utformade efter 

snarare är stjälpande än hjälpande, och att de personer som har sexarbete som yrke inte blir ordentligt 

representerade. Östergren undrar således också varför Sverige väljer att kriminalisera delar av 

prostitutionen vid samma tidpunkt som andra länder avkriminaliserar och legaliserar den (Östergren, 

s.36).  

I arbetets avslutande del så sammanfattar hon vad prostitutionspolicyn har haft för effekter. För 

flertalet sexsäljare så har den svenska sexköpslagen som infördes 1999, gjort det svårare för de 

kvinnor som säljer sex att utöva sitt yrke under säkra former. Vidare har lagen gjort att ett stigma har 

ökat, något Östergren refererar som ”horstigmat”, där kvinnor delas in i ”bra” och ”dåliga kvinnor” 

(Östergren, s.74).   

Prostitution Policy Models and Feminist Knowledge Politics in New Zealand and Sweden – 

Carrol Harris.  

I artikeln som är skriven utav Carrol Harris så jämför hon vardera lands prostitutionspolicy och hur 

dessa har problematiserat köparna i Sverige och sexsäljarna i Nya Zeeland, samt hur forskningen och 

informationen som ledde fram till dessa olika prostitutionspolicies har påverkat utfallet i dagens 

samhälle. I Nya Zeeland utgick forskningen från ett feministiskt perspektiv, med fokus på att prata 
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med kvinnor som säljer sex. I Sverige så valde forskningen att fokusera på männen som köpare 

istället.   

 Nya Zeeland valde att fokusera på att utfärda en prostitutionspolicy baserad utifrån den information 

från de som sålde sex gav. Att göra deras röster hörda, och därmed kunna göra lagen så jämställd som 

möjligt. 2003 avkriminaliserades prostitution, och Nya Zeeland valde att göra prostitution lagligt 

under kontrollerade former. I form av tex; bordeller, kontrollerade av regeringen. Detta har lett till att 

sexarbetare har fått bättre villkor, jobbar under säkrare former, och kan betala in skatt precis som för 

vilket annat “vanligt” jobb som helst. Utöver det har deras mänskliga rättigheter stärkts, samt 

tillgången till sjukvård blivit mer tillgänglig. Prostitutionspolicyn gjorde det bättre för de som arbetade 

som sexsäljare (Harrington, 2012).    

I Sverige påpekar Carrol att man fokuserade på männen som köpare, och inte kvinnorna som säljer 

sex. Att man istället för att fokusera på kvinnorna, och lyssna på dem, så har man valt att kriminalisera 

männen. Vilket har resulterat i att kvinnor får söka sig till osäkrare arenor för att kunna göra sälja sex, 

de har fått utstå mer våld och framförallt anser sexarbetarna att lagen har stjälpt dom snarare än hjälpt 

dom. Den svenska prostitutionspolicyn gjorde det sämre för de som arbetar som sexsäljare 

(Harrington, 2012).    

När det har kommit till att analysera prostitutionspolicies så har Carrols artikel varit till hjälp. Den har 

bringat fram ny information om hur samma typ av policy kan te sig väldigt olika resultatmässigt, 

beroende på hur man väljer att utgå från den tidigare forskning och information som har funnits 

tillgänglig när det gäller prostitution (Harrington, 2012).  

  

Bakgrund    

För att kunna få en överskådlig blick över vad prostitution faktiskt innebär och varför sexköpslagen 

kom till överhuvudtaget, så är det viktigt att beröra ämnet utifrån ett mer komplext synsätt, än utifrån 

ett svepande perspektivet som ibland tillämpas när man talar om prostitution. Synen på prostitution 

och sexualitet ändrades ganska markant under 1970-talet och frågan om huruvida prostitution skulle 

kriminaliseras eller inte aktualiserades. Början till sexköpslagen i dess nuvarande form uppstod redan 

under de s.k. förarbetena under 1970-talet då det fördes ett flertal debatter och diskussioner såväl från 

den statliga sidan som i samhället i stort (SOU:2010/49:64). 

Under 1970-talet så kommer förarbetet till lagen att präglas av två så kallade 

prostitutionsutredningarna. Den första utredningen tillsattes 1993 och fick namnet ”1993 års 
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prostitutionsutredning”. Utredningen behandlade frågan om huruvida prostitution skulle förbjudas 

enbart för köparen, eller för både köparen och säljaren av sexuella tjänster (prop.1997/98:55).  

Utredningen kom senare att kallas ”Könshandeln” och utredningens betänkande var klar efter två år, i 

Mars 1995. Utredningen som behandlade frågan om lagen om sexuella tjänster skulle införas i 

brottsbalken, lades ner på grund av omfattande protester. En av orsakerna till varför utredningen lades 

ner var för att man ansåg att den prostituerade som sålde sexuella tjänster inte hade något val och att 

denne redan befann sig i ett tillräckligt utsatt läge utan att också kriminaliseras (regeringen.se, 74). Det 

vore att stigmatisera och diskriminera den prostituerade ytterligare genom att även kriminalisera 

försäljning av sexuella tjänster. 

   

Den andra utredningen gjordes på regeringens uppdrag av Kvinnovåldskommissionen. Även den 

gjordes 1993 men gick under namnet ”Kvinnofrid”. Även här lämnades slutbetänkandet 1995 

(prop.1997/98:55).   

Det var dessa båda utredningar som kom att ligga till grund för propositionen som lämnades över av 

regeringen till Riksdagen. Antagandet av sexköpslagen gjordes den 29 maj 1998.  Den svenska 

lagstiftningen omfattar även försök till köp av sexuella tjänster och leder till straff vid åtal. Köp som 

förmedlats genom organiserad prostitution innebär en försvårande omständighet som ger villkorlig 

dom jämte böter. Den som främjar eller ekonomiskt utnyttjar att en person har sexuella förbindelser 

mot ersättning döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. Är brottet att anse som grovt, döms man 

för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år (SOU:2010/49:74). 

I Östergrens artikel ”sexköp – inte bara sex” så berör hon många viktiga aspekter rörande prostitution. 

En av de främsta punkterna hon berör är att; den allmänna svenska samhällsattityden angående 

prostitution har förändrats. Tidigare, till viss del även nu, så tar man för givet att de som säljer sex är 

utsatta och tvingade. Det är en bild som inte är helt korrekt, men som har influerats av den 

radikalfeministiska ideologin som slog igenom i västvärlden under 1970-talet. Under 1970-talets 

radikalfeministiska epok så höjdes det många röster mot porr och prostitution. Man menade att porr 

och prostitution hör samman och att det tillsammans bidrar till att män kan utöva våld och dominans 

mot kvinnor, såväl som mot barn (Östergren).    
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Bilden av att den prostituerade som säljer sex, och inte skall behöva bli straffad på grund av att denne 

redan befinner sig i ett utsatt läge utan att behöva kriminaliseras, behöver nyanseras. Östergren 

påpekar att samhällsattityden har förändrats, och att man idag har konstaterat att prostitution inte är 

svart eller vitt. I internationella sammanhang talar man om det faktum att det finns en så kallad  

”frivillig” och en ”påtvingad” prostitution. Att sedan den frivilliga prostitutionen förekommer i lägre 

grad är en annan diskussion (Östergren). En annan viktig aspekt som Östergren nämner i sin artikel, är 

att sexsäljare inte enbart är kvinnor som säljer sex till män utan att det finns en större variation av 

människor som säljer sex. Den generella bilden av prostitution är att kvinnor säljer sex till män, men 

detta stämmer inte, då det även förekommer att män säljer sex till män, såväl som transpersoner som 

säljer sex till män/kvinnor.    

Med synsättet att det enbart var kvinnor som sålde sex till män, så valde man att fokusera på att 

kriminalisera köparen för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Med en kriminalisering 

enbart av köparen av sex ville man även förhindra att våld mot kvinnor sker i samband med köp av 

sexuella tjänster. Men det kanske allra viktigaste skälet till varför man ansåg att en sexköpslag borde 

träda i kraft var på grund av faran man ansåg att prostitution utgör, både för den enskilda personen 

men också för samhället i stort (prop.1997/98:55). Prostitution anses vara ett allvarligt 

samhällsproblem som oftast går hand i hand med flera andra likartade brott. Dessa brott involverar 

oftast droger, människohandel, och övrig organiserad brottslighet.    

  

Metod  

Valet av metod som kommer att användas i uppsatsen är en fallstudie där implementeringen utav den 

svenska sexköpslagen ligger som grund för studien. Genom att jämföra två analysenheter så kommer 

det bli lättare att få fram en slutsats baserad på orsak och verkan, det vill säga, varför implementerades 

den svenska sexköpslagen och hur har resultatet efter implementationen blivit (Esaiasson, s.109). 

Orsaken i detta fall är att svenska riksdagen ansåg att prostitution var ett samhällsproblem, som senare 

utvecklades till ett jämställdhetsproblem som man ville bli av med. Detta problem valde man att 

bekämpa i form utav en ny sexköpslag. De två analysenheter som kommer att jämföras är 

intentionerna med implementeringen utav lagen 1999, och om utfallet av lagen har uppfyllts idag. 

Utöver Vedungs utvärdering så har uppsatsen hämtat information från artiklar, offentliga dokument, 

statsvetenskaplig litteratur samt en intervju med Mikaela Kellner på prostitutionsgruppen i Stockholm. 

Prostitutionsgruppen i Stockholm har funnits i cirka 6 år. Gruppen bestod från början av två personer 

men har nu utökats till att bestå av tre medarbetare samt en gruppchef. Samtalsintervjuundersökningar 

ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade, och som ger möjligheten till uppföljning 
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(Esaiasson, s.251). En samtalsintervju används också i syftet att få veta hur människor uppfattar sin 

värld och sina vardagserfarenheter inom ett visst område (Esaiasson, s.253). För uppsatsförfattaren var 

denna samtalsintervju en unik upplevelse med hänvisning till hur Mikaela, som polis, arbetar och hur 

hennes syn på hur implementeringen av den svenska sexköpslagen har fungerat sedan den 

implementerades. För att kunna ta till vara på så mycket information som möjligt under intervjun och 

minska chansen för bortfall så valde uppsatsförfattaren att spela in intervjun med hjälp utav en 

diktafon.  Efter att intervjun var avslutad så transkriberades materialet.   

Det hade även varit önskvärt att få till fler intervjuer med såväl åklagare, domare och politiker då även 

de är involverade och insatta i utformningen utav sexköpslagen. Fler intervjuer hade kunnat tillföra 

mer information, dessvärre gavs det inte tillfälle till intervjuer med någon politiker eller åklagare med 

hänvisning till den givna tidsramen för arbetet. Att transkribera ytterligare två intervjuer hade tagit 

lång tid och hade möjligtvis kunnat göra så att tiden inte räcker till för att hinna få med all övrig 

relevant information. 

 

 Material  

Under arbetets gång så kommer material samlas in från akademiska tidskrifter, artiklar, offentliga 

handlingar. En intervju med Mikaela Kellner som jobbar inom prostitutionsgruppen i Stockholm ingår 

också i materialet. Innan uppsatsförfattaren lyckades få till en intervju med Mikaela Kellner så 

mailade författaren ett flertal andra poliser i olika län som kunde tänkas vara intressanta att intervjua 

inför uppsatsen. Bland annat tillfrågades polisen i Malmö, Göteborg och Växjö om någon kunde ställa 

upp på att intervjuas inför uppsatsen. Dessvärre fick författaren inte tag i någon som hade tid att ställa 

upp på en intervju mer än Mikaela. Uppsatsförfattaren åkte därför den 28/4 2015 upp till Stockholm 

för att intervjua Mikaela om prostitutionsgruppens arbete samt få reda på hur den svenska 

sexköpslagen har fungerat utifrån deras perspektiv. Enligt en överenskommelse mellan uppsatsens 

författare och kriminalinspektör Mikaela Kellner på Prostitutionsgruppen i Stockholm gjordes en 

intervju den 29/4 2015.  Inför intervjun hade uppsatsförfattaren förberett ca tio övergripande frågor av 

lite mer omfattande natur till intervjun med Kellner. Intervjun startade inledningsvis med att cirka fem 

grundfrågor, som skulle utgöra stommen i intervjun, ställdes. 5–10 frågor kändes som ett rimligt antal 

frågor att börja med. Det blev uppenbart under intervjuns gång att det skulle komma att bli fler frågor 

och svar att transkribera än planerat då Mikaela med sin erfarenhet och gedigna kompetens hade 

mycket information som skulle vara till hjälp för arbetet. Nedan är ett utdrag ur förberedelserna för hur 

frågorna till Mikaela skulle komma att se ut.    
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Sammanställning över de tänkta intervjufrågorna till Kriminalinspektör Mikaela Kellner:   

• Har sexköpslagen, enligt er åsikt, fått önskat genomslag?   

• Är internet ett hinder för att lagen ska få större fäste?   

• Sverige är ett av få länder i Europa som har en sexköpslag – varför har inte fler länder i 

Europa infört en sådan lag?  

De 3 första frågorna var grundfrågorna till intervjun, därefter ställdes uppföljningsfrågor som i sin tur 

ledde till ett fortlöpande samtal. Intervjun pågick i cirka en timme. Jag valde att börja med de tre 

frågorna ovan av tre olika anledningar. Den första frågan riktar sig till Mikaela som polis, och hur hon 

anser att lagen har fungerat utifrån hennes & hennes arbetsgrupps perspektiv som jobbar med att 

bekämpa prostitution varje dag. Den andra frågan ställdes till bakgrund mot att vi idag lever i ett allt 

mer digitaliserat samhälle, och om det i så fall påverkar Mikaela och polisens arbete när det gäller att 

bekämpa prostitutionen i det svenska samhället.  Den tredje frågan ställdes till bakgrund mot att det är 

väldigt få länder i Europa som har infört förbud mot köp utav sexuella tjänster (regeringen.se, 2016). 

Intervjun med Mikaela bidrog i hög grad till att få en klarare bild av hur polisen jobbar med 

prostitution och vad det är som har gjort att implementeringen av sexköpslagen inte har fått önskat 

genomslag enligt deras åsikt. Utan denna intervju så hade det blivit svårare att faktiskt kunna tillgå 

god och relevant information gällande ämnet sexköpslagen. Dessvärre, så har författaren inte lyckats 

få tag i någon politiker eller åklagare från rättsväsendet som skulle kunna bringa ljus över eventuella 

frågor angående sexköpslagen sett ur deras perspektiv. Författaren är medveten om att detta kan bidra 

till en skepsis när det gäller huruvida informationen är relevant eller inte. Det är dock tillfredställande 

att en intervju kunde genomföras och att resultatet bidrog till ökad kunskap. Författaren fick 

nödvändig och relevant information som kan peka på några av orsakerna till varför lagen inte fungerar.    

  

Teoretiska utgångspunkter  

 För att få en större förståelse för hur och varför den svenska sexköpslagen implementerades, så har 

uppsatsen utgått från implementeringsteorin. Valet med att använda implementeringsteorin är för att 

lättare kunna förstå den / de policys som låg till grund för lagen, samt för att kunna analysera och 

utvärdera möjliga effekter av lagen. För att kunna tillgå relevant information om hur en 

implementeringsteori fungerar, så valde uppsatsförfattaren att utgå från Michael Hill och Peter Hupes 

forskning om implementation. Michael Hill är professor vid University Of Newcastle och University 
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of Brighton där han lär ut om policy processer såväl som sociala processer. Peter Hupe lär ut i 

statsförvaltning på Erasmus University Rotterdam. Han forskar primärt inom teoretisk-empirisk policy 

processer samt implementation med närbyråkrater som fokus. Hill & Hupe lägger fram hur 

implementering studeras och berättar om huvuddragen inom implementering. De ger en överskådlig 

blick över området implementering och påvisar problem och ger tips i förfarandet. Inom 

implementerings teori så finns det tre olika perspektiv. Det finns uppifrånperspektivet, nerifrån och 

sedan en kombination mellan de två olika perspektiven (Hill & Hupe, s.46). Alla tre perspektiven är 

intressanta men fokus kommer främst ligga på uppifrån perspektivet samt nerifrån perspektivet. Detta 

för att riksdag och regering (uppifrån) har beslutat om att implementera lagen, och dels för att det är de 

så kallade närbyråkrater (nerifrån) som utför implementeringen på grundnivå. Dessutom kommer 

Evert Vedungs utvärderingsanalys att beröras då utvärdering av hur implementationen och dess utfall 

ser ut kommer att behandlas i analysavsnittet. Vad gäller källor angående implementeringsteori så har 

jag valt att fokusera på Evert Vedung, Bo Rothstein och Hill & Hupe.   

Utöver dessa så har Petra Östergrens forskning om Sveriges prostitutionspolicy också använts till att få 

större kunskap om policy och implementation.  Det kan tillkomma fler och om så är fallet så kommer 

de nämnas i berörda sektioner. Djupare förankring om implementeringsteorin kommer i avsnittet 

nedan.   

  

Implementeringsteori  

Hill & Hupe definierar implementation på följande sätt; ”to carry out, accomplish, fulfill, produce, 

complete” (Hill & Hupe, s.3). Vidare så påpekar de att det som blir implementerat är en policy. Policy 

är det som kommer före själva implementationen, grundidén, till exempel förarbetena till den svenska 

sexköpslagen. När man talar om länders prostitutionspolicy så kan dessa policies delas upp i flera 

kategorier. Kategorier som ”prohibitionism”, ”abolitionism”, ”reglering” och ”legalisering”. 

Ytterligare fördjupning om policymodellerna kommer i analysavsnittet längre ner. För att en 

implementation ska bära frukt så måste det finnas en startpunkt, ett slutmål och resurser för ett 

genomförande för att en implementation skall kunna utfärdas och utvärderas. Implementering kan 

beskrivas utifrån olika utgångspunkter. Som nämnts tidigare så finns det tre olika perspektiv man kan 

utgå ifrån. De första två perspektiven är uppifrånperspektivet mer känt som top-down perspektivet och 

nerifrånperspektivet, vilket är mer känt som bottom-up-perspektivet (Hill & Hupe, s.46). Och det 

tredje perspektivet är en sammanslagning av de båda perspektiven. Hill & Hupe tar upp ett exempel på 

hur ett top-down scenario kan se ut där det är flera instanser som skall tas i beaktande innan en 

implementering är fullbordad (Hill& Hupe, s.49). För att tala i klarspråk, så handlar top-down 
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perspektivet om att det högsta beslutsfattande organet delegerar beslut neråt i en organisation. Först till 

en mellan-nivå och sedan till grundnivå. För att en implementering skall vara lyckad så finns det ett 

par betydande punkter som måste överensstämma med varandra. Dels får endast en marginell skillnad 

uppstå för att en implementering ska bära frukt, samt att den gemensamma konsensusen måste vara 

hög (Hill & Hupe, s.48). Det vill säga, alla måste sträva åt samma håll för att uppnå det önskade 

uppsatta målet. Hill & Hupe tar även upp vikten utav att utföra en noggrann analys utav möjliga 

scenarion av utfall innan man inför en implementering. Genom att utföra sådana analyser skall man 

alltså minska risken för misslyckande, och öka chanserna för önskat utfall, teoretiskt. Utöver 

noggranna analytiska scenarion så understryker man att för att genomföra en lyckad implementation så 

måste man följa planen på en dag-till-dag basis (Hill & Hupe, s.50).  

När det gäller bottom-up perspektivet så fokuserar man på hur besluten implementeras i verkligheten.  

En känd teori som tas upp av Hill & Hupe är Michael Lipskys teori om ”street-level bureaucracy”. Det 

Lipsky argumenterar för är att det är de som befinner sig längst ner i implementeringshierarkin som 

utför besluten tagna av de som sitter högre upp i hierarkin, som har störst möjlighet att påverka (Hill & 

Hupe s.53). Lipsky argumenterar också att det här är den svåra biten i implementeringsprocessen. 

Dessa närbyråkrater ser sig ofta själva som kugghjul i ett större system, som allt som oftast lider av 

stora resursbrister och tuffa arbetsförhållanden, vilket kan komma att påverka ett önskat utfall (Hill & 

Hupe, s.54).  Detta perspektiv är något som kommer tas upp längre fram i uppsatsen när intervjun med 

Mikaela Kellner får utrymme. Vilka styrmedel en organisation har till sitt förfogande kan också 

påverka om och i vilken utsträckning beslut implementeras. Vedung påpekar tre saker som kan 

motivera aktörer att följa de styrandes önskemål. Dessa är regleringar, ekonomiska styrmedel och 

information (Vedung, s.209). Med regleringar kan aktören tvinga mottagaren att följa aktörens 

önskemål. Om inte regleringen åtföljs så utfärdar aktören hot om negativa sanktioner. Ekonomiska 

styrmedel innebär att man genom att tillföra eller beröva någon materiella resurser försöker påverka 

mottagaren till att efterleva de beslut man vill få igenom. Informativa styrmedel innebär att man 

försöker påverka någon genom övertygelse, informera eller övertala (Vedung, s.209–210). Regleringar 

kan ses som tvingande, medan ekonomiska styrmedel och informativa styrmedel snarare kan ses som 

alternativa tillgångar. Beroende på hur man använder de ekonomiska eller informativa styrmedel så 

kan de vara både hämmande eller främjande (Vedung, s.210).  

Implementering handlar även om att utvärdera. Vedung menar att utvärdering är en bakåtriktad 

mekanism som följer upp och betygsätter pågående eller avslutade offentliga verksamheter och dess 

resultat (Vedung, s.20). För att kunna förstå implementeringen utav den svenska sexköpslagen så är 

det viktigt att både kunna titta bakåt såväl som att titta framåt och se vad som har hänt. Utvärdering 

riktar in sig på bland annat implementerings utfall, dess organisation och uppbyggnad (Vedung, s.26).    
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Kan man?  

Inom implemennteringsteorin så talar man utöver de tre perspektiven ovan om huruvida man kan, vill 

och förstår implementering. För att kunna genomföra en implementation är det viktigt att titta på om 

man faktiskt kan genomföra en ändring utifrån den policyteori man har lagt fram (Rothstein, s.96). För 

att kunna utröna om det är möjligt att genomföra en implementering av lagen så är det också viktigt att 

ta i beaktning hur många parter som är involverade i processen. Bo Rothstein menar på att inom en 

stor byråkrati innebär att det blir mer oöverskådligt och svårstyrt att kunna genomföra en 

implementation gentemot om man utgår från en mindre byråkrati (Rothstein, s.81). I detta fall så är det 

många parter som är involverade; riksdag och regering är involverade, tillika rättsväsendet, olika 

frivilligorganisationer, sociala instanser, stödgrupper med mera för att nämna några. Hill och Hupe tog 

upp vikten om att strävan mot ett gemensamt mål inom organisationerna måste vara tydliga och följas 

strikt för att ett positivt genomförande skall vara möjligt. Rothstein ger i sin tur en förklaring till vad 

som kan göra att en implementation fallerar, eller inte når sin fulla potential, nämligen hyckleri. 

Organisationer kan genom osammanhängande normer skapa inkonsistenser mellan prat, beslut och 

handling (Rothstein, s.82). Resurser i form utav pengar och personal är essentiell för att en 

implementation skall lyckas, dock menar Vedung på att man också måste ta hänsyn till kompetensbrist 

och tidsbrist (Vedung, s.168). Politiker har en överhängande majoritet av beslut att fatta, vilket 

inbegriper många områden. Att sätta sig in och skaffa full kompetens inom varje område är omöjligt, 

vilket är en effekt av tidsbrist. Detta innebär att situationsanpassning är av största vikt längre ner i 

organisationerna (Vedung, s.168).     

  

Vill man?  

Hill & Hupe pratar om att närbyråkraterna som ska verkställa besluten på grundnivå ofta känner sig 

som en del i ett kugghjul på grund utav resursbrister och tunga arbetsförhållanden. Närbyråkraterna 

kan också känna att beslutsfattarna längst upp tar beslut på felaktiga grunder. Beslut som 

närbyråkraterna inte anser fungerar i praktiken och som de därför inte heller vill genomföra (Hill & 

Hupe, s.54). Vilket i sin tur kan skapa politisk skepticism. Där med kommer vi osökt in på politisk 

legitimitet. För att genomföra en implementation krävs det ett förtroende hos de grupper, och även hos 

medborgarna i stort, vilken politiken riktar sig till. Insatser som man vet motverkar, eller till och med 

löser ett problem, kan ibland uppfattas allt för integritetskränkande, kostsamma eller orättvisa vilket 

gör att medborgarna inte ger tillräckligt politiskt stöd för att genomföra implementationen (Rothstein, 

s.93). Att etablera och implementera lagar är ofta en konfliktladdad process. När politiker skall 

försöka överkomma konflikterna sinsemellan så sker det genom kompromisser. Effekterna av dessa 
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kompromisser blir ofta att de generella målsättningarna man satt upp från början blir otydliga och 

motstridiga (Rothstein, s.108). Tidigare har storleken av organisationer tagits upp som en faktor om 

hur väl en implementation genomförs. Politiska system innehåller ofta flera nivåer vilket i sin tur leder 

till att implementering kräver åtgärder på flera nivåer, den centrala, regionala och lokala politiska 

nivån (Rothstein, s.112). Finns det politiska motsättningar och implementationen är beroende av stöd 

på olika nivåer, så kan detta innebära problem. Detta på grund av att majoriteten kan se olika ut på 

dessa nivåer. Det här i sin tur kan leda till att lokala intressen och förutsättningar kan skilja sig från de 

nationella intressena och förutsättningarna.    

 Förstår man?  

 För att man skall kunna genomföra en implementering så krävs det en viss förståelse både från 

beslutsfattare och verkställare om vad det är som behöver göras och hur man skall gå till väga. 

Politiska beslut är sällan tydliga i sin formulering och i sin målsättning, utan är oftast vaga eftersom 

man vill att närbyråkraterna skall tolka lagen efter situationen (Rothstein, s.108). Genom att formulera 

väldigt ambitiösa målskrivningar i lagtexten på en väldigt abstrakt nivå kan detta leda till att 

möjligheterna för att beslutfattarnas ursprungliga mål uppfylls minskar (Rothstein, s.108). Här uppstår 

en paradox. Precision i utförandet kräver oprecisa mandat. Precision i utförandet kräver att 

närbyråkraterna kan anpassa de operativa åtgärderna i den stundande situationen. Ytterligare ett skäl 

till varför ramlagarna är så vaga beror på eventuella politiska kompromisser. Kompromisser är 

ofrånkomliga och nödvändiga (Rothstein, s.108). Att ramlagarna är så vagt formulerade kan också 

bero på att man vill förhindra att de skall rivas upp eller förändras vid ett regeringsskifte.   

  

Sammanfattning implementerings teori  

Både Hill & Hupe och Rothstein anser att policyns utformning är av stor vikt då denna ska 

implementeras. Rothstein menar på att vissa empiriska företeelser och sammanträffanden är förbundna 

med framgångsrik implementering, utan att någon kan påvisa varför (Rothstein, s.89). Detta har 

mynnat ut i att det ofta inom implementeringsforskning skapats långa checklistor som förefaller 

centrala för att en implementering skall bli lyckad (Rothstein, s.89). Dock ställer sig Rothstein 

frågande till att aktörer skulle kunna gynnas av en sådan checklista för att uppnå en lyckad 

implementeringsprocess (Rothstein, s.90). Rothstein menar att väldigt få komplicerade verksamheter 

lyckas genomföra de ursprungliga planerna och besluten till 100 %. I stället bör man lägga mer fokus 

på anpassning efter förändrade förhållanden och avvikelser för att uppnå en lyckad 

implementeringsprocess (Rothstein, s.85).   
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Teoridiskussion   

Teorin jag har valt att utgå ifrån, det vill säga implementeringsteorin tillsammans med Vedungs 

utvärderingsanalys har fungerat väldigt bra. Då uppsatsens syfte är att i så stor mån som möjligt kunna 

analysera implementeringen utav den svenska sexköpslagen, så har utvärdering varit ett användbart 

redskap. Särskilt då utvärdering inte enbart fokuserar på avslutad verksamhet, utan även pågående 

verksamhet, vilket sexköpslagen i allra högst är. Beslutet att använda implementerings teori 

kompletterat med en utvärderingsanalys till uppsatsen har resulterat till att kritiskt tänkande har blivit 

väldigt viktigt och lärorikt. Det kritiska tänkandet har lett till att en djupare kunskap har kunnat 

etableras och därmed gjort att dessa kunskaper kan användas i framtida situationer. Genom att utgå 

från implementeringsteorin har detta mynnat ut i en större förståelse för det policyarbete som ligger till 

grund för den svenska sexköpslagen, såväl som andra lagar i en mer generell mening.  

  

Analys  

Ambitionen med lagen  

Anledningen till att man i slutet av 1990-talet tog ett beslut om att kriminalisera sexköp var alltså för 

att man i Sverige dels ansåg att prostitution var ett socialt fenomen som hade förödande konsekvenser 

och påverkan på de inblandade och men även på samhället generellt. Man ansåg inte att det bara 

skadade de prostituerade kvinnorna som erbjöd sexuella tjänster, utan att denna typ av brottslighet 

också skadade samhället i stort (prop.1997/98:55).   

Ambitionen med den svenska sexköpslagen var att bekämpa prostitutionen. Detta skedde genom att 

införa ett förbud mot köp utav sexuella tjänster. I regeringens proposition Kvinnofrid som var ett av de 

förarbeten som låg till grund för sexköpslagen, så fokuserade man på jämställdheten mellan män och 

kvinnor gällande prostitution. I propositionen ansåg man att fokus behövde skiftas från säljaren, till att 

istället fokusera och kriminalisera köparen. Regeringen menade att om det inte fanns någon 

efterfrågan, så skulle det inte heller finnas någon prostitution (prop. 1997/98:55). Det ansågs vara 

ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser i utbyte mot ersättning 

(SOU 2010:49). Ambitionen med implementeringen av lagen var att uppnå en nollvision, men det kan 

vara svårt att nå en nollvision på 18 år med tanke på att sexköp och försäljning av sexuella tjänster 

(prostitution) har funnits långt före sexköpslagen trädde i kraft (SOU 1995:15).  

Rapporter från Malmö högskola indikerar på att en minskning från 13,6 % till 8 % har skett när det 

gäller sexköp i Sverige. Problematiken i denna rapport består dock i huvudsak av två delar; det första 

är att de personer som har blivit tillfrågade om sina vanor angående sexköp inte svarar sanningsenligt, 



  

17  

  

dels på grund av att de inte vill erkänna att de begår ett brott men också på grund av att man skäms 

över att ha köpt sexuella tjänster och därför inte heller vill erkänna eller berätta om sina vanor. Den 

andra problematiken i rapporten är det faktum att användandet av internet vid sexköp har blivit en 

större del av prostitutionen, och att det gör det svårare att faktiskt kunna avgöra hur många som säljer 

och köper sexuella tjänster (DN, 2/2 15). På grund av att man inte helt kan förlita sig på att den 

statistik och information som finns att tillgå är helt korrekt och att det inte finns tillförlitliga metoder 

för att undersöka hur stor del av prostitutionen som bedrivs via nätet kan man inte med 100 % säkerhet 

visa på vilket genomslag sexköpslagen haft i realiteten.   

  

Då kommer vi osökt in på en följdfråga, som kan tänkas vara svår att besvara, nämligen; med hur 

många procent hade vi förväntat oss att sexköp skulle ha minskat vid det här laget?   

Stockholms prostitutionsgrupp ingår som en del i arbetet med att nå nollvisionen av prostitution i 

Sverige. Prostitutionsgruppens primära arbete är främst att jobba med att försöka reducera, för att 

slutligen få bort, efterfrågan på sexköp. Den vanligaste straffsatsen för sexköp är böter men fängelse 

som påföljd är också möjligt. Med detta sagt så är dock inte gruppens främsta mål att försöka ”sätta 

dit” sexköpare så att de åker i fängelse. Målet är i första hand att reducera antalet sexköp i så stor 

utsträckning som möjligt och därmed också minska efterfrågan (Kellner).   

  

Så hur skall man lyckas att minska efterfrågan på sexköp, när det uppenbarligen inte har fungerat 

tidigare och den synbara minskningen enbart har skett i en ytterst liten grad? Ett tillvägagångssätt 

bland flera som prostitutionsgruppen jobbar med för att reducera antalet sexköp är att rapportera 

sexköparna. ”Vi rapporterar de som köper sex. Och förhoppningsvis kommer de inte köpa sex igen. 

Det är där lagen är bra att den finns, hade inte den funnits så hade inte vi kunnat jobba på det sättet vi 

gör. Vi rapporterar dem som köper sex, och det är oftast väldigt jobbigt för de här männen”(Kellner). 

Man trycker alltså en hel del på den faktor som gör att männen skäms och rapporteringen kan, för de 

män som köper sex, verka avskräckande då detta beteende är starkt skam- och skuldbelagt. Varför 

uppsatsen talar om ”männen” är baserat på det faktum att männen i större utsträckning är de som 

köper sex (Kellner). Värt att nämna är också att den största andelen män som köper sex är ”vanliga” 

familjemän.  ”Många har en föreställning, och det hade jag med faktiskt, innan jag började jobba med 

det här, att de män som köper sex är väldigt ensamma. Dom kanske har ett handikapp antingen fysiskt 

eller psykiskt, och kanske inte kan komma i kontakt med kvinnor. Och alla är i behov av närhet, kärlek 

och sex. Och att det för dessa män kanske inte möjligt att hitta det på något annat sätt. Men det är inte 

dem vi träffar på, utan det är den vanliga familjemannen som är uttråkad hemma. Dom är de 

vanligaste.”(Kellner). De som köper sex vill inte att denna information skall delges deras fruar, 
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vänner, familj etc. Oftast är den typen av ”bestraffning” (till viss del) värre än den böter man blir 

tilldelad. En annan grupp som också förekommer ofta är offentliga personer. ”Vi tar ofta män som är 

offentliga personer, eller har någon högt uppsatt post i någon organisation. Alla kategorier av män är 

representerade av sexköparna.   

Politiker, högt uppsatta chefer, chefsåklagare med mera” (Kellner). Så föreställningen om att det 

enbart skulle vara en viss typ av människor som köper sex, fallerar och smulas sönder med Mikaelas 

information. Att jobba med att försöka få bort efterfrågan på sexköp är jättebra, och rapportering utav 

sexköp är bra i teorin, men, dessvärre fungerar inte detta heller alltid i den utsträckning man önskar.  

Många som köper sex gör det inte en gång, utan är oftast ”återfallsförbrytare.” då de fortsätter att köpa 

sexuella tjänster gång på gång trots att det vet att det är olagligt.   

   

Utöver detta så finns det ett annat problem som försvårar genomslaget för sexköpslagen, och det är att 

den teoretiska policymodellen inte stämmer överens med verkligheten. Generellt sett så är policy och 

lagstiftning uttryck för en moralisk hållning. I Sverige så har vi, teoretiskt sett, en prostitutionspolicy 

som kan delas in i kategorin ”abolitionism” (bli av med). Dessvärre berättar verkligheten att det råder 

en prohibitionistisk d.v.s., en förbudsmodell som efterföljs istället (Krus, s.91). Syftet med lagen är 

god till en början, d.v.s. att få bukt med ett samhällsproblem, men eftersom lagen inte efterföljs och 

istället enbart kriminaliserar så försvinner inte problemet. Som nämnts tidigare i teoriavsnittet med 

implemennteringsteorin så är det här problematiken med närbyråkrater och utförandet utav en 

implementering träder i kraft. Policies innehåller normalt sett både uppsatta mål och resurser för att 

tillmötesgå önskade resultat (Hill & Hupe, s.47). Hill & Hupe argumenterar också för att en hur väl en 

lyckad implementation blir, beror på hur pass många led inom en organisation och dess avdelningar 

faktiskt följer de/den policy som har satts upp (Hill & Hupe, s.47).   

  

Utfall  

Prostitution betraktas som ett samhällsproblem eller ett ordningsproblem. Arbetet med att minska 

efterfrågan hos sexköpare har minskat marginellt men inte tillräckligt mycket. Det man har kunnat se 

gå ner är den så kallade gatuprostitutionen, vilket bekräftats av både Socialstyrelsen såväl som 

Brottsförebyggande rådet.   

Dagens lag yrkar på att böter och i vissa fall att fängelsestraff ska utdelas. Maxstraffet för sexköp är 

idag upp till 1 års fängelse (prop. 2010/11:77). En artikel i DN (DN,27/5 13) påvisar just det faktum 

att straffet för sexköp är alldeles för milt. DN gjorde en egen utredning där man tittade på ett stort 

antal olika brottsmål och där kunde man fastställa att bestraffningen för samtliga olagliga köp har var 
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detsamma d.v.s. böter. I artikeln nämns även ett speciellt fall där en äldre herre som hade dömts 15 

gånger för sexköp och som fick dagsböter varenda gång. Ett ännu mer häpnadsväckande fall var den 

traffickinghärva som polisen i Göteborg lyckades nysta upp och där så många som 141 män blev 

åtalade. Sexton av dessa män frikändes och resterande fick böter. Att tilltron till rättsväsendet inte är 

stort i sådana fall är förståeligt. Även den svenska dåvarande justitieministern Beatrice Ask sade ifrån 

och tyckte att straffsatsen är alldeles för mild. ”Det ska inte bara vara att betala böter och få problemet 

ur världen, sade justitieminister Beatrice Ask (M)”. Trots att man har höjt straffskalan för köp av 

sexuella tjänster från 6 månaders fängelse upp till 1 år, så väljer många män fortfarande att köpa sex. 

Sexköpslagen har funnits i 18 år, och är fortfarande en pågående verksamhet, och kommer fortsätta 

vara det fram till dess att sexköp inte längre sker Vedung hävdar att utvärdering kan handla om såväl 

pågående som avslutad verksamhet (Vedung, s.31). 

Straffet i sig må kanske vara tillräckligt, det vill säga 1 år i fängelse. Men problematiken ligger i att 

man näst intill aldrig dömer någon till fängelse. I och med detta får risken för ett eventuellt 

fängelsestraff ingen avskräckande effekt för att minska efterfrågan på sexuella köp. Beatrice Asks 

uttalande är i allra högsta grad värt att ta på allvar. Om man i Sverige inte tar brotten och de rättmätiga 

straffen på allvar och därmed faktiskt utdelar straff med fängelse som påföljd för t.ex. upprepade åtal 

av sexköp så kommer det inte heller att tas på allvar i våra grannländer eller i den internationella 

sfären.   

  

 Viljan att få ett gemensamt utfall  

I implementationsteorin så tar man upp vikten av att sträva mot samma mål för att en implementering 

skall bli lyckad. Hill & Hupe tar upp att risken för att närbyråkrater känner sig som en del i ett 

kugghjul när resurserna är undermåliga och arbetsbördan är hög. Samtidigt påpekar Rothstein att 

beslut som fattas utav de som sitter högst upp i hierarkin inte fungerar med hur verkligheten ser ut för 

de som jobbar på grundnivån. Rothstein menar också på att förtroendet hos politiker och rättsväsendet 

kan minska om inte de rätta åtgärderna utförs (Rothstein, s.112). Utfallet av lagen når inte den fulla 

potentialen, då maxstraffet för sexköp på upp till 1 års fängelse nästan aldrig utfärdas. Istället är det 

böter som utdelas och risken för återfallsförbrytare är stor (Kellner).   
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Möjliga förklaringar  

Resursbrist  

En annan viktig faktor som spelar in när det gäller bristen på framgång med den svenska sexköpslagen 

är ett återkommande tema, nämligen – resurser. För att kunna nå en nolltolerans nivå inom detta 

område och för att nå framgång i arbetet med att reducera antalet sexköp, behövs fler poliser (Kellner).    

 Idag finns det endast en prostitutionsgrupp som jobbar aktivt med att försöka få bort efterfrågan på 

sexköp i Sverige, och den gruppen finns i Stockholm. Det fanns en liknande enhet i Göteborg, men 

den har lagts ner. I Malmö har man lagt arbetsuppgiften på gränspolisen som jobbar mycket med 

människohandel. Dessvärre fallerar arbetet med människohandel (som är nära förknippat med sexköp) 

om de inte har haft hjälp av prostitutionsgruppen. Det vill säga, man måste kunna styrka att ett sexköp 

har skett (Kellner). Med detta sagt så är prostitutionsgruppen den enda nuvarande enhet inom 

polisväsendet i Sverige som aktivt jobbar mot prostitution och försöket att få bort sexköp i samhället. 

En väl motiverad åtgärd för att aktivt kunna arbeta med att minska efterfrågan hos sexköpare bör vara 

att tillföra större ekonomiska resurser till den svenska polisen bland annat för att upprätta fler 

prostitutionsgrupper, likt den som finns i Stockholms län, över hela landet. De ökade resurserna bör 

fördelas både på ett administrativt plan, för att t.ex. kunna jobba med prostitution via internet, men 

också på ett praktiskt plan för att på ett mer handgripligt kunna jobba externt i de miljöer där t.ex. 

gatuprostitution förekommer. Om inte ökade resurser kommer polisen tillhanda så är risken att den 

nuvarande situation som råder i Sverige och nivån man ligger på när det gäller antalet sexköp, såväl 

som människohandel, kommer att förbli oförändrad eller t.o.m. öka. Med tillgång till ökade resurser 

och med fler enheter, över hela Sverige, som aktivt jobbar med att minska efterfrågan ytterligare när 

det gäller sexköp så finns det däremot en möjlighet att uppnå positiva resultat. Dessutom skulle 

resurssatsningar på fler prostitutionsenheter också komma att kunna gynna arbetet mot  

människohandel såväl som andra kriminella områden som är förknippade med prostitution. Bottom-up 

perspektivet blir påtagligt när man talar om resursbrist. Som Lipsky argumenterar för så är risken för 

att närbyråkraterna, i detta fall poliser och socialtjänst, känner sig som kugghjul i ett större system 

(Hill & Hupe, s.53). Närbyråkrater jobbar med undermåliga resurser och försöker göra det bästa av 

den rådande situationen. Riksdag och regering beslutar om vilka mål som förväntas uppnås med den 

lagen men lyckas inte leverera de resurser som krävs för att uppnå målen. Detta gör det svårt att nå en 

lyckad implementation.   
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Förståelsen för en lyckad implementation  

Implementationsteori understryker att en implementation kräver att den ursprungliga policyteorin och 

att de som skall verkställa implementationen på alla nivåer förstår vad det är som behövs göras. Och 

vilka medel det är som krävs för att implementation skall lyckas står till förfogande. Att politiska 

formuleringar och ramlagar ofta anses vara vaga kan försvåra den ursprungliga policyteorins mål, och 

på så sätt förhindra implementationens fulla potential (Rothstein, s.108). Politiska kompromisser och 

motsättningar som uppstår mellan de olika politiska nivåerna kan vara en förklarande faktor till varför 

det råder resursbrist inom bekämpningen utav sexköp. Dessa motsättningar kan exempelvis mynna ut i 

att kommunala beslut prioriteras istället för de nationella, och därmed fördelar man de befintliga 

resurserna på det sätt man finner är mest gynnsamt för sin kommun (Rothstein, s.112).    

  

 Internetets framfart  

Ytterligare en annan orsak som har försvårat implementationen för den svenska sexköpslagen är 

internet (prop.2010/11:77). Idag är internet större och mer lättillgängligt än vad det någonsin har varit 

tidigare. Genom att använda sig av internet behöver man inte använda sig av den öppna prostitutionen 

längre. Det är lättare att vara anonym och stämma träff utan att behöva avslöja vem man är. 

Framförallt försvårar internet på flera områden med hänvisning till den svenska sexköpslagen. Dels 

blir det lättare för både säljare och köpare att ostört stämma träff och bestämma när och var utbytet av 

tjänster skall äga rum. Det blir svårare för polisen att upptäcka och att kunna agera mot sexköp med 

tanke på hur stort internet är (prop. 2010/11:77). Och framförallt så utvecklas och tänjs gränserna på 

vad man kan åstadkomma via internet hela tiden, vilket gör det svårt för rättsväsendet att kunna 

applicera såväl gamla som nyare lagar. Dessutom så har man vissa gråzoner när det gäller 

sexköpslagen. Filmas en sexakt, så kan det gå under rubricering pornografi och betraktas därmed inte 

längre som något olagligt. Detta innebär att den som tidigare sålt sex på gatan, i många fall, t.ex. har 

skapat och lagt ut en hemsida där man erbjuder sina sexuella tjänster mot betalning. Denna form av 

sexförsäljning befinner sig också i en gråzon när det gäller sexköpslagen (expressen 5/8–2011).     

Internetet är inte heller enbart bundet till datorer idag, utan kan också återfinnas på mobiler och annan 

teknisk utrustning. Idag är det allt vanligare att människor nyttjar internet via sina mobiler för olika 

ändamål, till exempel vissa applikationer. I en artikel från The Washington Post från 2014, så 

framkommer det att allt fler prostituerade använder sig av dating applikationer för att kunna träffa nya 

klienter. En sådan applikation är till exempel ”Tinder”.   
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Sammanfogade Policies.  

När en lag skall implementeras så är det viktigt att dess policy, eller policies, är tydliga och konkreta. 

Det är viktigt att regering såväl som kommuner är överens om vad det är för riktlinjer och direktiv 

som gäller för implementationen. I tidigare teoriavsnitt så har politisk skepticism och vaga 

formuleringar berörts av Rothstein, som några av de anledningarna till varför en implementation kan 

bli svår att genomföra (Rothstein, s.108).  Det är även viktigt att från början när en policy skall 

utformas bestämma om den skall utgå ifrån en abolitionistisk eller prohibitionistisk linje. Detta för att 

man inte skall utgå från ett annat syfte än det som var tänkt att användas från början (Krus, s.91). 

Östergren hävdar också att det är viktigt att titta på när en lag antogs, och hur lagen förhålls till dagens 

klimat (Krus, s.91). Den svenska sexköpslagen och dess policy formades och antogs 1999 och var 

tillämpad efter samhällsklimatet då, därmed kan det vara av intresse att se över lagens policy likväl 

lagen i helhet sett till hur dagens samhällsklimat är.   

  

Idag vet man att frågan som rör prostitution är väldigt komplex. Förståelsen av prostitution har 

förändrats, och att debatten idag förs utifrån utgångspunkten att det inte enbart är kvinnor som 

prostituerar sig. Man vet numera att det är både män och kvinnor, homosexuella, bisexuella såväl som 

transpersoner som säljer sexuella tjänster. Andra skäl som användes som argument för att man skulle 

implementera lagen var dels att man ville uppnå en form av jämvikt med hänvisning till jämställdheten 

mellan män och kvinnor (SOU 1995:15).  Ett straffbeläggande skulle dessutom fylla en normbildande 

funktion och tydliggöra att prostitution inte är socialt accepterat. Man menade att för många av 

sexköparna skulle risken för upptäckt, polisutredning och rättegång vara en starkt avhållande faktor 

som skulle bidra till en minskad könshandel (prop.1997/98:55). Man menade också att kriminalisering 

av sexköp troligen skulle få en avskräckande effekt på många av kvinnorna som erbjöd sexuella 

tjänster. Framför allt skulle kriminaliseringen utgöra ett effektivt sätt för att förhindra kvinnor från att 

ge sig in i prostitution. Lagen skulle också bidra till en starkare ställning hos kvinnorna när det gällde 

att stå emot påtryckningar om att prostituera sig om de kunde hänvisa till att verksamheten var 

brottslig (prop.2010/11:77).  

 Ytterligare ett syfte med att införa lagen var den ökande internationaliseringen, som även Sverige var 

och är en del av, vilket motiverade till implementeringen av sexköpslagen. Den ökande 

internationaliseringen gjorde att man ansåg det vara absolut nödvändigt att tydligt ta ställning mot 

prostitution. Sverige ville vara en förebild för sina grannländer och påvisa att man inte tänkte 

acceptera att prostitution skulle bli utvecklas till att bli ett accepterat socialt fenomen. Risken med en 

ökad social acceptans skulle kunna bidra till att främja prostitution ytterligare såväl som annan illegal 
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verksamhet nära besläktad med prostitution. Baserat på detta så valde man att kriminalisera sexköp 

med stöd av en lag (prop.1997/98:55).  

Åtgärder  

Ekonomiska aspekter spelar en stor roll till varför den svenska sexköpslagen har brustit och den 

önskade nollvisionen inte uppnåtts. Rikspolisstyrelsen, tillsammans med åklagarmyndigheten, fick 

under hösten 2008 i uppdrag av regeringen att förstärka de operativa insatserna och även att vidga 

metod- och kompetensutveckling angående människohandel för sexuella ändamål samt prostitution. 

För detta uppdrag tilldelades rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten cirka 40 miljoner kronor, 

varav 30 miljoner gick till de operativa insatserna och resterande 10 miljoner tilldelades 

rikspolisstyrelsen för dess metod- och kompetensutveckling (2009, 17). Denna tilldelning skedde 

under tidsperioden 2008–2010 men har inte varit tillräckliga.  

Bristen på resurser är något som måste tas på allvar, då det är ohållbart i längden för en enda 

prostitutionsgrupp att jobba med prostitutionsrelaterade frågor som rör ett helt land när det kommer till 

att minska efterfrågan på sexköp. När närbyråkrater inte har tillräckliga resurser eller när straffen inte 

lever upp till de utslag som förväntas enligt den ursprungliga policyn så fallerar en del av 

implementation utav lagen (Hill& Hupe, s.54).  Tillsättningen av fler resurser och ekonomiska medel 

för att t.ex. utföra så kallade ”razzior” är nödvändiga för att uppnå ett större genomslag. Flera 

prostitutionsenheter runtom i landet och ökade resurser till de olika sociala instanser vi har idag är 

nödvändigt. Det vill säga, fler mottagningar dit personer som säljer sex kan vända sig till, fler kontakt 

och stödpersoner som skall finnas tillgängliga för dem som vill ta sig ut ur prostitution behövs. 

Önskvärt vore också att se att fler utbildas i att upptäcka om köp av sexuella tjänster på till exempel 

hotellkedjor, hyresföreningar och så vidare äger rum, då dessa kan informera polisen om de tror att 

något inte står rätt till. 1997 fick Rikspolisstyrelsen ett åtagande från riksdagen att vara en så kallad  

”rapportör” när det gäller frågan om handel av kvinnor (2009, 17). Rikspolisstyrelsens åtagande 

innebar att man skulle lämna uppgifter om hur pass stor handeln för sexuella ändamål samt 

prostitution var inom Sverige och andra länder. Insamlad information sammanställs och redovisas i en 

återkommande årlig lägesrapport till regeringen. I Rikspolisstyrelsens uppdrag ingick också at man 

skulle ta fram lösningar på hur man kan förebygga och förhindra att en sådan handel sker. Uppdraget 

fick att abrupt slut år 2002, men återupptogs igen år 2008 (2009, 17). År 2009 startade man även 

polisens kontaktcenter (PKC), som öppnade upp möjligheten att ringa in anonymt och lämna tips, 

detta skulle i sin tur leda till större chans för polisen att få kännedom om brott.   

Utöver resurser till prostitutionsenheter behövs ökade resurser till de enheter som jobbar med 

människohandel, då människohandel är nära förknippat med sexköp. Får man tillräckliga resurser för 
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att försvaga dessa kriminella områden så är det möjligt att även annan organiserad brottslighet så som 

vapenhandel och drogrelaterade brott reduceras (Kellner). Det är viktigt att förstå att om inte lagarna 

är tillräckligt hårda eller fullföljs korrekt så kommer det samhälleliga förtroendet för rättsväsendet att 

urholkas och till slut vara näst intill obefintlig, om inte rent utav helt borta. Det bör därför ligga i 

politikernas, polisens och åklagarnas intresse att skärpa åtgärderna.   

  

Utökade sociala instanser  

Hur ser hjälpen ut för den som är sexsäljare och inte vill fortsätta jobba med prostitution, och hur ser 

hjälpen ut för sexköparen när denne blir tagen? När man talar om jämställdhet så bör man se över 

möjligheten att erbjuda hjälp inte bara till heterosexuella män och kvinnor utan också till 

homosexuella och transsexuella personer t.ex. att få hjälp från olika sociala instanser.     

Det finns idag ett antal olika sociala instanser i samhället som hjälper både sexsäljarna och 

sexköparna. Dessa instanser jobbar aktivt med polisen och prostitutionsgruppen.   

Prostitutionsgruppen i Stockholm har t.ex. ett nära samarbete med socialtjänsten. Socialtjänsten 

hjälper Mikaela och hennes kollegor att etablera hjälp till såväl sexköpare som sexsäljare som de 

kommer i kontakt med. Utöver hjälpen från Socialtjänsten så finns ”Mikamottagningen” som är en 

gratis gynekologklinik dit tjejerna kan gå och uppsöka eventuell vård” (Kellner).    

Socialtjänsten som jobbar med Mikaelas grupp hjälper även sexköparna. En del av de män som köper 

sex mår mycket psykiskt dåligt och de behöver hjälp och stöttning när information når ut till t.ex. 

deras anhöriga, arbetsgivare eller andra i deras omgivning. Socialtjänsten hjälper då till med att 

förmedla nödvändig hjälp till dem som vill ha den. Det finns alltså en viss hjälp att få både från 

socialtjänstens sida och polisens sida. Men som alltid är det önskvärt att utvidga hjälpen till att omfatta 

fler instanser. Ett bättre samarbete mellan sjukvård, skola, bostadsbolag m.m. skulle proaktivt kunna 

bidra till en minskning av prostitution (SOU 1981/82:50). Problematiken uppstår då vi redan har 

konstaterat att Prostitutionsgruppen med sina begränsade resurser är den enda enheten i Sverige som 

renodlat jobbar med förhindrandet av prostitution.   

Enheten för människohandel jobbar till viss del också med förhindrande av prostitution, dock behöver 

de hjälp av prostitutionsgruppen för att kunna styrka att sexuella tjänster har utförts. Ett närmare 

samarbete mellan dessa organisationer skulle kunna ge positiva resultat. Som nämnts tidigare så 

behövs det fler enheter liknande Mikaelas grupp som kan jobba aktivt med målsättningen att minska 

förekomsten av prostitution i hela Sverige. Med ett ökat antal prostitutionsenheter följer behovet av 

utökat samarbete med socialtjänsten som behöver kopplas in i fler län. Ett utökat samarbete mellan 



  

25  

  

polis, myndigheter, sociala instanser och frivilligorganisationer skulle förmodligen bidra med positiva 

effekter när det gäller arbetet med att minska prostitution och människohandel.   

 Enligt länsstyrelsen så finns riktlinjer för samarbete mellan olika myndigheter stipulerade i 

förvaltningslagen. Förvaltningslagen (SFS nr.1986:223) innebär att varje myndighet ska hjälpa andra 

myndigheter inom ramen för den egna verksamheten enligt 6 §. Förvaltningslagen innebär även att 

polisen enligt 3 § polislagen (1984:387) ska samarbeta med åklagarmyndigheterna och andra 

myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten (länsstyrelsen.se, s.15). 

Detta kriterium uppfyller socialtjänsten och Mikaelas grupp, då de utövar ett aktivt samarbete i 

kampen mot sexköp samt bistår med hjälp i den utsträckning som är möjlig i enlighet med deras 

verksamhet.   

Sociala instanser spelar stor roll och kommer att fortsätta att spela en stor roll i den mening att man 

måste fortsätta att försöka övertala, hjälpa och stötta tjejerna och killarna som vill sluta sälja sex. 

Vedung berör olika typer av styrmedel de styrande kan utöva mot aktörer såväl mot mottagare för att 

uppnå ett större genomslag av implementation. Att använda sig av informerande styrmedel genom 

sociala instanser till de som säljer sex och köper sex skulle kunna vara främjande för att lagen skall få 

bättre genomslag (Vedung, s.209–210). Skolans påverkan när det kommer till läran om värdegrund 

och hur man behandlar sina medmänniskor är jätteviktigt. Skolan har en nyckelroll när det kommer till 

frågan om integritetstänkande och alla människors lika värde. Genom att prata och föra diskussioner i 

klassrummen har man chansen att påverka enormt (SoU 1981/82:50). Det är vida känt sedan tidigare 

att många av dem kvinnor och tjejer som ger sig in i prostitutionens verksamhet kommer från familjer 

med svåra förhållanden. Vad som händer innanför hemmets fyra väggar kan skolan inte påverka, men 

man kan gå in med förutsättningarna att alla barn och ungdomar skall känna en trygghet tillika besitta 

tillräcklig kunskap för att veta att prostitution inte är rätt väg att gå (SOU 1981/82:50). Genom att 

bekämpa prostitution som ett enat samhälle från olika håll så kan prostitutionen möjligtvis försvinna.   

 Det bakomliggande syftet med Sveriges sex lag var att ”abolish” (bli av med) prostitutionen, men har 

istället präglats av en prohibitionistisk policymodell istället (Krus, s.90–91).   

Sammanfattning  

Prostitutionspolicyn som utformades under 1970-talet utifrån de så kallade förarbetena ”Kvinnofrid” 

och ”Könshandel” som senare kom att ligga till grund för den svenska sexköpslagen var tänkta att öka 

jämställdheten mellan män och kvinnor. Den svenska sexköpslagen som sedan implementerades 1999 

verkställdes med målet att bli av med prostitutionen som fanns i det svenska samhället. Lagen har 

sedan den implementerades fått delvis positiv effekt när det gäller den gående prostitutionen. Man har 

sett att den öppna prostitutionen har minskat i någon mån och att de som har valt att lämna prostitution 
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kunnat ta hjälp av lagen. Dock vittnar ett flertal sexsäljare som bland annat Petra Östergren pratat med, 

att lagen också har gjort att man tvingats söka sig till andra arenor, än den gående prostitutionen, vilket 

i sin tur har lett till försvårade och osäkra arbetsförhållanden.  

Orsakerna som kan ligga bakom till varför den svenska sexköpslagen inte har nått ett större genomslag 

kan delas in i fyra primärområden. Dels så har man valt att fokusera på att kriminalisera köparna, och 

inte lyssnat på de som jobbar som sexsäljare om hur lagen och dess policy borde vara utformad. Man 

utgick från en abolitionistisk policy till prohibitionistisk istället. Den andra orsaken kan kopplas till 

den resursbrist som existerar inom rättsväsendet och de sociala instanserna som är uppsatta 

tillsammans med den svenska sexköpslagen. Resursbristerna berör såväl ekonomiska aspekter 

gällande administrativa såväl som operativa insatser, men också bristen på personal med rätt 

kompetens. Den tredje orsaken till varför lagen möjligtvis inte har fått större positivt utfall kan 

kopplas samman till teknologins rapida framfart. Internetet är ett globalt fenomen och är tillgängligt 

för alla att använda utan några begränsningar. När den öppna prostitutionen fortfarande var 

primärkällan för sexköp och sexförsäljning, var det lättare att ha en överskådlig blick över hur pass 

stor omfattning prostitutionen hade. Användandet av internetet har skapat vissa gråzoner som gör det 

svårare att lagföra sexköp. Om en sexakt filmas så faller detta under rubricering pornografi och kan 

således inte kopplas ihop med sexköp.  Den politiska legitimiteten och organisationsuppbyggnaden 

kan också kopplas samman till varför den svenska sexköpslagen inte har fått större genomslag och kan 

ses som den fjärde orsaken. Det är många parter som är involverade, det krävs en hög konsensus för 

att implementationen skall bli lyckad. Uppföljning på en dag-till-dag basis är önskvärd för att uppnå 

full potential av lagen. Ju större organisationen och dess komponenter är, desto mer oöverskådligt blir 

det. Förtroendet för politikerna som styr måste också vara stort. Från såväl medborgarna i samhället, 

som hos närbyråkraterna som skall utföra implementationen från grundnivå. Är förtroendet inte stort, 

kan detta skapa politisk skepticism och i sin tur leda till brister i hur väl lagens genomslag blir.   

  

  

Reflektioner  

Intentionen med den svenska sexköpslagen som implementerades 1999 var god. Syftet med att bli av 

med prostitution som fenomen och att göra samhället mer jämställt mellan män och kvinnor är 

fortfarande ett steg i rätt riktning. Man har kunnat se att den gående prostitutionen har minskat något, 

men att den samtidigt har rört sig mot mer osäkra miljöer och således utgör en större fara för dem som 

säljer sex. Författaren anser att man borde utvärdera lagen med utgångspunkt utifrån dagens 

samhällsklimat. Personligen anser författaren att lagen inte har fått det önskade genomslag som man 
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hade hoppats på. Prostitution lever kvar fortfarande och man har inte lyckats bli av med den eller nå 

den nollvision man föresatt sig. Idag vet man att det dels finns människor som frivilligt säljer sex för 

att de vill, och, vilket förmodligen är majoriteten av sexsäljare, de som säljer sex genom kriminella 

nätverk.  

Skulle man efter en ny utvärdering anse att man vill hålla kvar vid en prohibitionistisk  

prostitutionspolicy, så bör man åtgärda de orsaker som beskrivs i analyskapitlet för att uppnå önskat 

utfall. Att utvärdera prostitutionspolicyn kan också generera att man tittar på hur andra länder har valt 

att behandla frågan om prostitution och därmed kunna implementera deras tillvägagångssätt med en 

viss modifikation kopplat till svenska samhället. Ett exempel skulle kunna vara att ta efter Nya 

Zeeland och det sätt på vilket de har tacklat prostitutionsproblemet. I det tidigare forskningsavsnittet 

så berör jag en artikel skriven av Carrol Harris, där hon bland annat tar upp att Nya Zeeland 

avkriminaliserade prostitution år 2003. Genom att legalisera prostitution, med hjälp av information 

från de som faktiskt säljer sex har man lyckats hantera prostitution under kontrollerande former. De 

som väljer att utöva sexarbete som yrke har bland annat genom lagliga bordeller kunnat fortsätta sin 

verksamhet utan att behöva röra sig mot farligare arenor där risken för våld är större. Lagliga bordeller 

har också gjort att de som arbetar med sexarbete har fått skaffa licenser som påvisar att man vidtar 

olika säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av sexuella sjukdomar (Harrington). Man har 

tillgång till säkerhet i form av vakter på bordeller som ska hjälpa sexsäljarna om en klient är hotfull 

och man har fått större tillgång till sjukvård. Dessutom har Amnesty gått ut och hänvisat till att en 

legalisation av prostitution främjar de mänskliga rättigheterna hos de som väljer att sälja sexuella 

tjänster som yrke (amnesty.se).   

Prostitution har funnits länge, och anses vara ett av världens äldsta yrken. Jag tror inte att prostitution 

kommer att försvinna inom en snar framtid men att legalisera prostitution under kontrollerande former 

tror jag är ett steg i rätt riktning. Dels kan det gynna dem som faktiskt vill jobba som sexarbetare, dom 

kan jobba under säkrare former och de kan betala skatt och ta del av samhällets förmåner precis som 

alla andra. Dels så tror jag att de som möjligtvis inte kan skaffa sig sexuell kontakt på ’vanligt sätt’ 

(fysiska eller psykiska hämningar), hellre hade sett att prostitution legaliserat och istället gått till en 

laglig bordell om det varit möjligt. Jag tror dessutom att en legalisering utav prostitution hade hjälpt 

till att marginalisera övriga kriminella aktiviteter och grupper som är förknippade med prostitution.   
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